Het Jac. P. Thijsse Lyceum
„Elswout" een waardige huisvesting
voor de Montessori-afdeling van het Kennemer Lyceum
Wij hebben reeds medegedeeld dat het
lustslot „Elswout", dat lange tijd onvoltooid
is gebleven, onder leiding van de heer H.
W. van Kempen, architect te Bloemendaal,
wordt afgebouwd en op 5 Januari in gebruik genomen zal worden door de
Montessori-afdeling van het Kennemer
Lyceum. In het artikel van 26 November
zijn, doordat ons minder juiste gegevens
verstrekt
werden,
enige
passages
opgenomen die een verkeerde indruk
wekken. Dit is voor ons aanleiding er op
terug te komen.
Het door Gabriël Mareelus (CommissarisBesident van de Koning van Denemarken)
van de stichter Karel Molijn gekochte en
verfraaide slot „Elswout" staat thans, evenals 300 jaar geleden, v/eer midden in de
belangstelling. Prenten van 1746 geven een
indruk van de fraaie aanleg en bebouwing
uit die tijd, waarvan de beide stalgebouwen
en het poortgebouw nog waardige overblijfselen zijn.
In 1805 kwam het buiten aan de familie
Borski en toen de jonge Willem Borski in
1884 in Cannes overleed, was helaas het
oude Renaissance-gebouw wegens bouwvalligheid (?) afgebroken en het tegen-.
woordige in aanbouw.
.
De architect Muysken heeft zijn schepping niet klaar gezien, daar de familie
Borski het'bouwwerk onvoltooid liet.
Toen de Duitsers het gebouw tijdens de
oorlog voor htm stoorzenders meenden te |
kunnen gebruiken, hebben zij zonder enige
piëteit ten aanzien van vroegere bedoelin-:
gen, het gebouw voor zich zelf bruikbaar
laten maken. En al verraadt het inwendige
de slordige haast waarmede het is voltooid,
toch is het gebouw voor het Jac. P. Thijsse
Montessorilyceum buitengewoon geschikt.
De 19 lokalen variëren in oppervlakte
van 50 tot 70 m2 met enige kleinere ruimten voor rector, bibliotheek, enz., zodat, al
zou men zich een nieuw schoolgebouw natuurlijk anders denken, het bestuur van
het Kennemer Lyceum hier een buitengewoon gelukkige greep heeft gedaan.
Het ministerie van Onderwijs, de Rijksgebouwendienst, het ministerie van Wederopbouw en het gemeentebestuur van Bloemendaal hebben dan ook gaarne hun zeer
iardeerde medewerking gegeven en de
totstandkoming van deze gunstige oplossing
krachtig bevorderd.
Of de benodigde 1500 m2 vloerbedekking
(geen 1.5 kilometer) inderdaad zal kunnen
worden aangebracht is nog een ooen
vraag, ofschoon — zo deelde de heer H.
W.
van
Kempen mede — de
collaborateur die tij-dens de oorlog de
vloeren legde, hiervoor niet het beste
hout heeft gebruikt. Erger is

Het voltooide gebouw.

dat hij de teakhouten ramen, deuren en
kozijnen heeft 'Uitgebroken en daarvoor
vuren onderdelen heeft aangebracht, tijdelijk zeer ten voordele van zijn beurs, doet.
ten nadele van het onderhoud van het
gebouw.
Het uiterlijk van het bouwwerk is overigens reeds door de toepassing van graniet
en zandsteen, zonder zichtbare baksteen,
een buitengewone verschijning in ons land.
De architect inspireerde zich hier, evenals
bij Kasteel Oud-Wassenaar en elders, op de
Franse lustsloten en wist ook hier een imposant effect te bereiken. Maar het meest
treft ons de natuur — waarvan de architect
dan ook terdege partij getrokken heeft.
Wij kunnen ons verheugen dat — in tegenstelling met zoveel andere gelegenheden
waar fraaie plaatsen door ziekenhuizen en
herstellingsoorden zijn ingenomen — hier;
gezonden, in een heerlijke omgeving hun
jeugd en studietijd mogen doorbrengen.

Haarlems Dagblad 30 Dec.1948

De achterzijde van „Elswout" aan de fraaie waterpartij. Op het dak ziet men de muren van
de Duitse mitrailleurpost.

